NIEUWSBRIEF november 2018
De Sterappel
SCHOOLJAAR 2018-2019
Kalender
woensdagmiddag 7 /11
dinsdag 13 /11
woensdag 14 /11
zaterdag 17 /11
woensdagmiddag 28/11

- ICT training leerkrachten
- GGD verpleegkundige
- Grote Rekendag
- aankomst Sinterklaas in Zaandam
- inspiratie bezoek kindcentrum De Terp in Rosmalen

Algemene informatie
Berichten uit de ouderraad
Nieuwe OR-leden:
Sandra Robbertsen ( moeder van Manon, gr 5)
Elvira Brouwer ( moeder van Mayra, gr 4)
Joke Beekman (moeder van Febe, gr 1)
Judith Trentelman ( moeder van Tess, gr 2)

Sinterklaasfeest: Een leuk nieuwtje is dat Bas van den Brink bij ons op school komt
op 5 december om ons feest te presenteren!( hij werkt ook mee aan het sinterklaasfeest in
Lienden). Meer info volgt via Facebook/Parro!

We zoeken ouders die het leuk vinden om de school in kerstsfeer te versieren, dit
doen we op vrijdag 7 december en het opruimen (ook belangrijk!) op vrijdag 21 december.

We hebben met elkaar 464 kg verzameld en daardoor € 139,20 verdiend!
Onderwijs

Studiedag
Maandag 29 oktober hebben de leerkrachten van de drie scholen een gezamenlijke
studiedag gehad, met als doel de visie van de drie scholen te verhelderen en aan te
scherpen.
Na een gezamenlijke start waarin er een hindernisbaan gelopen moest worden en er
inspirerende filmpjes gekeken zijn, zijn de teams uit elkaar gegaan. Binnen ieder team is
kritisch naar de huidige visie gekeken. Wat is onze werkwijze? Wat staat er in de visie? Wat
is onze kracht? Er is een start gemaakt met het herschrijven van de visie.
Leskracht

Er is een nieuwe methode gekozen voor wereldoriëntatie. De nieuwe methode heet
Leskracht. Dit is een methode waarin projectmatig gewerkt wordt. Kinderen leren niet alleen
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/ techniek, maar ook samenwerken, omgaan met
digitale bronnen en presenteren.
Vanaf januari gaat deze methode gebruikt worden. Tot die tijd volgen de leerkrachten de
scholing die nodig is om met deze methode te kunnen werken.
Grote Rekendag
Op woensdag 14/11 staat op De Sterappel de Grote Rekendag in het teken van
‘Meetkunde”.
Nieuwe leerlingen
Fenna Albers en Saar Sweers starten nu écht in groep 1 want ze zijn allebei op 5 november
jarig!
Welkom!

Namens het team,
Gerrie Amperse - 0610749187
Anneke Smits - 0636267708

